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บทที่  2 
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

 ในการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเอกสาร งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวของ และ
ขอเสนอแนะจากแหลงตางๆ สามารถประมวลแนวคิดไดดังนี้ 

2.1   ความหมายของศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
  2.1.1 ศาสนา 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1100) ไดนิยามความหมายของ
“ศาสนา” วาคือ ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลกเปนตน 
อันเปนไปในฝายปรมัตถฝายหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรมประการ
หนึ่งพรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ 
  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (2538: 291) ไดนิยามความหมายของ 
“ศาสนา” วาคือ คําสอน, คําสั่งสอน, ปจจุบันใชหมายถึงลัทธิความเชื่อถืออยางหนึ่งๆ พรอมดวย
หลักคําสอน ลัทธิพิธี องคการและกิจการทั่วไปของหมูชนผูนับถือลัทธิความเชื่ออยางนั้นๆ ทั้งหมด 
  รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาตางๆ ในประเทศไทย ดูเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ก 
  สรุป ความหมายของ “ศาสนา” คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางวัดของศาสนาพุทธ ตัวอยางมัสยิดของศาสนาอิสลาม ตัวอยางโบสถของศาสนาคริสต 

ศาสนสถานของศาสนาหลักในประเทศไทย คือ
วัดในศาสนพุทธ  มัสยิดในศาสนาอิสลามและโบสถในศาสนาคริสต 
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 2.1.2 ศิลปะพื้นบาน, ศิลปะทองถิ่น 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดนิยามความหมาย “ศิลปะ” วา
คือ ฝมือ, ฝมือทางการชาง, การทําใหวิจิตรพิสดาร, การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจให
ประจักษเห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป 
   ศิลป พีระศรี (อางอิงใน วิบูลย ล้ีสุวรรณ. ศิลปะชาวบาน 2519) ศิลปะชาวบาน 
(Folk Art) การรองรําทําเพลง จิตรกรรมการวาดเขียนและอื่นๆ ซ่ึงมีกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของ
ประชาชน เรียกวา ศิลปะชาวบาน 
   วัฒนะ  วัฒนาพันธุ ,  บุบผา  วัฒนาพันธุ และสามารถ  ศรี จํ านงค  (2544) 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน คือ ผลงานที่ทําขึ้นเองโดยชาวบานเพื่อใชเองหรือขาย มีรูปแบบเรียบงาย 
ใชวัสดุที่หาไดใกลตัว 
  สรุปความหมายของศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถ่ิน หมายถึง ฝมือของชางประจําถ่ิน 
ที่แสดงออกถึงภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถ่ินนั้น 
  ศิลปะพื้นบานอาจแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  ประเภทที่ 1 คือ งานฝมือชาง ไดแก งานหัตถกรรมตางๆ เชน เครื่องจักรสาน 
งานแกะสลัก หรือจิตรกรรม เชน ภาพเขียนสี งานดานสถาปตยกรรม เชน รูปแบบอาคาร ศาสนสถาน 
หรือบานเรือนที่อยูอาศัย 
  ประเภทที่ 2 คือ งานศิลปะดานการแสดง เชน การขับรอง การฟอนรํา มโนราห 
ฟอนเล็บ หมอลํา ลําตัด เพลงฉอย เพลงอีแซว 
  ประเภทที่ 3 คือ กีฬาหรือการละเลนพื้นบาน เชน การแขงกลองเส็ง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

การทอผาจัดเปนศิลปะพื้นบานหรือศิลปะทองถิ่น เซิ้งสวิงเปนการแสดงพื้นบานของภาคอีสาน 
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 2.1.3 วัฒนธรรม 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ป  พ .ศ . 2542 ไดนิยามความหมาย 
“วัฒนธรรม” วาคือ ส่ิงที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ, ในพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน, ทางวิทยาการ 
หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยู
ในหมูพวกของตน 
  กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม (2548) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคม 
เชน การกิน การอยู การแตงกาย และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต ซ่ึงคนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมา 
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา 
   ประเวศ วะสี (2548: 20) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของกลุมชนอันสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ ส่ิงแวดลอมในแตละแหงแตกตางกัน วัฒนธรรมจึงแตกตางหลากหลายไปตาม
ชุมชนทองถ่ินตางๆ ที่เรียกวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันมีความหมายกวางและ
ครอบคลุมมาก 
   สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร (2544) แบงมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ ส่ิงกอสราง หรือ
สถานที่ หมายถึง วัตถุหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นจากฝมือ การประดิษฐคิดคน การดัดแปลง การอยูอาศัย 
หรือใชประโยชนจากมนุษย สามารถเห็นและจับตองได ส่ิงตางๆ ดังกลาวอาจจะใชประโยชนเพียง
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลวทิ้งรางไปหรือใชประโยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน มรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทนี้ มีทั้งชนิดที่เคลื่อนที่ได เรียกวา “โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ” และชนิดที่ติดที่เรียกวา 
“โบราณสถาน” 
   และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมจับตองไมได ไดแก ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนขอปฏิบัติในกลุม หรือสังคม ซ่ึงยอมรับปฏิบัติสืบตอกันมา เชน 
ศาสนา จารีต หรือฮีต ความรู ส่ือตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตจะสัมผัสไดทางประสาทสัมผัส
อื่นๆ เมื่อไดนําเอาสิ่งที่มองไมเห็นดังกลาวมาแสดงออกในรูปของการปฏิบัติ ไดแก พิธีกรรม
ทางศาสนา การพูดหรือส่ือภาษา การเขียนหรือจารึก การรอง-เลนดนตรีเปนการสื่อทํานองออกมา
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เปนเสียง ฯลฯ ซ่ึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทที่เปนนามธรรมเหลานี้แบงออกไดเปน 3 กลุม คอื 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวรรณกรรม และศิลปการแสดง 
  สรุป ความหมายของ “วัฒนธรรม” คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.4 จารีตประเพณ ี
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ “จารีต”          
วาคือ ส่ิงที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 
และใหความหมายของ “จารีตประเพณี” ไววา คือ ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถาฝาฝนถือวา
เปนผิดเปนชั่ว 
   สามารถ จันทรสูรย (2541 : 11) จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีที่บรรพชนได
ถือปฏิบัติกันมาแตอดีตกาล ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือวาเปนความผิด สวนใหญเปนหลัก
ศีลธรรมของสังคม ที่สังคมถือวามีคุณคาแกสวนรวม ผูที่ฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษ 
  มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย (2548 : 80) จารีต หรือกฎศีลธรรม (Mores) 
เปนบรรทัดฐานที่ถือวาสําคัญในความรูสึกของคนทั่วไปในสังคม เปนกฎที่กําหนดวาการกระทําใดถูก 
การกระทําใดผิด หรือเปนกรรมดี กรรมชั่ว การฝาฝนศีลธรรมถือวากระทบกระเทือนตอสังคมโดย
สวนรวม อยางนอยก็มีผลกระทบตอความเชื่อทางศีลธรรม ผูฝาฝนจึงมักถูกลงโทษอยางรุนแรง
จากคนอื่น 

เกษตรกรรมเปนวัฒนธรรมของชาวชนบทไทย วิถีชีวิตของชาวไทยในภาคกลาง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 9 

  สรุป ความหมายของ “จารีตประเพณี” คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุม
พฤติกรรมทั้งแงบวก และแงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2   ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
  (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีเจตนารมณให
ประชาชนทําหนาที่พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน และใหสิทธิ
แกชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจน
ครอบคลุมหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 
   มาตรา 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
   มาตรา 69 “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

การทําขวัญนาคเปนจารีตประเพณีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพทุธศาสนา ชาวเรณูนคร จังหวัดนครพนมมีประเพณีการตอนรับแขก
ผูมาเยือนดวยการเลี้ยงอุ (น้ําเมาชนิดหนึ่ง) 
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   มาตรา 289 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน...” 
 (2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
   บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหความสําคัญกับ
การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน ดังนี้ 
   มาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
   มาตรา 7 “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” 
   มาตรา 23 “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   (3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา” 
   มาตรา 63 “รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน”  
   ในเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นนั้น 
ในสวนของสหประชาชาติและประเทศตางๆ ไดกําหนดแนวทางและหลักการไว (ดูรายละเอียด
จากภาคผนวก ข) เชน  
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   -  กฎบัตรสหประชาชาติ ไดกําหนดเรื่องการไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตาง
ดานเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 
   -  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) ไดกําหนดเรื่องการจะ
ออกกฎหมายเพื่อหามกอตั้งศาสนาหรือหามประกอบกิจกรรมทางศาสนามิได 
   - รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ไดกําหนดสิทธิ
เสรีภาพในการรักษาภาษา อักษรหรือวัฒนธรรมของตน 
   -  สาธารณรัฐเกาหลีและญ่ีปุน ไดมีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาโดยเฉพาะ 
  -  กฎหมายการศึกษาของสาธารณรัฐฟลิปปนส ไดกําหนดเรื่องแนวทางการ
จัดระบบศิลปนแหงชาติไวในหลายสาขา 

2.3   ยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
  2.3.1 กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน ซ่ึงประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2547 ไวดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง 
  1)  ศึกษาวิจัย อนุรักษ มรดกทรัพยสินทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปน
ระบบ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   2)  สงเสริม ฟนฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
   3)  ฟนฟู สืบทอด ภูมิปญญาไทย 
   4)  ธํารงรักษาวัฒนธรรมระดับชาติที่ เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
  กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 1 เชน เชิดชูวัฒนธรรมอันเปนสัญลักษณของจังหวัด
ตางๆ ภูมิปญญาไทย, ภูมิปญญาโลก ฯลฯ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย 
   1)  สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหโอกาสแกประชาชนอยางทั่วถึง ทั้งใน
ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

12 บทที่ 2  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

   2)  สงเสริมใหเกิดโอกาสแหงการเรียนรูสรางสรรคและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตลอดชีวิต 
   3)  สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   4)  การสรางคานิยม จิตสํานึกในสังคมไทยในกลุมคนทุกกลุม ทุกระดับใหเห็น
คุณคาในศิลปะและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมในยุทธศาสตรที่  2 เชน พิพิธภัณฑชนชาติไทย หอศิลป  หองสมุด
อิเล็กทรอนิก อุทยานประวัติศาสตร แหลงโบราณสถาน แหลงมรดกโลก การสรางคานิยมใหเกิด
ความรักชาติ การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 นําทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ 
   1)  การศึกษาวิจัยและประยุกต สรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคา 
   2)  สงเสริมและสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   3)  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ 
   4)  ใชมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเปนสื่อในการเสริมสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ 
   กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 3 เชน ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของภูมิภาค, ประเทศไทยเปนประตูสูวัฒนธรรมแหงเอเชียอาคเนย (Southeast Asian 
Cultural Gateway) ฯลฯ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   1)  สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมและดําเนินการงานดานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมดวยตนเอง 
   2)  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการ การบริการ การเผยแพร และประชาสัมพันธ 
   3)  บูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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   4) แกกฎหมาย ระเบียบ และกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการวิจัย  
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
   กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 4 เชน E – Culture, ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน, ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดูแลงานวัฒนธรรมในสาขาตางๆ ฯลฯ 
  2.3.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตร 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
   1)  ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณความเปน
ไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถ่ินและของชาติอยางเปนระบบ 
   2)  สงเสริมใหมีการเผยแพรสรางความเขาใจใหถองแทถึงกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียรและความรูรัก
สามัคคี รวมทั้งสนับสนุนใหมีการนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง 
   3)  สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตแกประชาชน 
อยางเปนองครวม ทั้งในเรื่องของการศึกษา พัฒนาทักษะ ฝกอบรม การกลั่นกรองและใชประโยชน
จากขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การเสริมสราง
วิถีประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและทองถ่ินของตนเอง 
   4)  พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีคุณภาพและมีทักษะในการเผยแพรหลักธรรม
สูสาธารณชนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและกลุมเปาหมาย 
   5)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประยุกตหลักคําสอนของแตละศาสนามาสู 
วิถีปฏิบัติของประชาชนอยางถูกตองเหมาะสม และเปดพื้นที่สาธารณะของศาสนสถานในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจคนและพัฒนาสังคม รวมทั้งกํากับดูแลสงเสริมสถาบันศาสนาใหเนน
เผยแพรหลักคําสอนที่ถูกตองแกประชาชน 
   6)  พัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน ควบคูกับการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน และประสานความรวมมือกับครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกันตาม
ความเหมาะสม 
   7)  สนับสนุนใหบาน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษาทุกระดับปลูกฝงและ
ถายทอดภูมิปญญา ประเพณีที่ดีงาม หลักศาสนาของคนในชุมชน และการนําภูมิปญญาไปใช
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ในทางปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อตางๆ เชื่อมตอ
เครือขายภูมิปญญาเพื่อใหสามารถเขาถึงชุมชนในทุกระดับ 
   8)  สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ฯลฯ ใหมี
โอกาสทําประโยชนเพื่อชุมชน 
   9)  สงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการรวบรวม วิจัย สังเคราะหและพัฒนาตอยอด 
ภูมิปญญา โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการภูมิปญญาอยางเปนระบบและ
สามารถเขาถึงไดสะดวก 
   10)  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของการไวเนื้อเชื่อใจ  
การประนีประนอม การสรางสันติและความสมานสามัคคี 
  2.3.3 แนวคิดตามทฤษฎีดอกไมหลากสี คือ แนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลาย 
ความเหมือนในความแตกตาง รัฐควรปลูกฝงแนวคิดนี้ใหกับประชาชนในทองถ่ินโดยเนนไปที่
เยาวชน ใหแตละชุมชนดํารงเอกลักษณ ซ่ึงเปนมรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีในทองถ่ิน ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีเอกภาพ ประหนึ่งดอกไมที่มีสีสันแตกตางกันแตก็สวยงามเมื่ออยูรวมกัน ซ่ึงพอสรุปได
ดังนี้ 
   1)  ใหความรูเร่ืองความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของแตละ
ภาค แตละจังหวัด ตลอดจนถึงความแตกตางในระดับทองถ่ินแกประชาชน โดยเนนที่แนวคิดเรื่อง 
“ความแตกตางคือความงดงาม” 
   2)  สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความแตกตาง ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใหตระหนักถึงคุณคาของความเปนเพื่อนมนุษย เพื่อนรวมชาติ
และเพื่อนรวมสังคม ไมแบงแยก 
   3)  สนับสนุนใหประชาชนมีเครือขายของกลุมที่มี เชื้อชาติ  ศาสนาและ
วัฒนธรรมแตกตางกันและรวมกลุมประกอบกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
เชน การเขารวมในกิจกรรมของแตละศาสนาอยางเพื่อนบานและชวยเหลือดวยส่ิงของหรือดาน
แรงงาน 
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2.4   งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
  2.4.1 รัตติยา สาและ (2544) ไดวิจัยเร่ือง การปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกชนที่ปรากฏใน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดพยายามศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธและการ
รอมชอม ระหวางผูคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับผูคนที่นับถือศาสนาพุทธใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนประการสําคัญ ทั้งนี้โดยมุงเนนศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนําพลังทางวัฒนธรรม
ไปใชสําหรับประโยชนของการพัฒนา 
   วิธีดําเนินการศึกษา งานวิจัยเร่ืองนี้มีการกําหนดพื้นที่ และผูคนจํานวน 4 หมูบาน 
สําหรับเปนตัวแทนของแตละจังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา 
โดยลักษณะพื้นฐานของแตละพื้นที่มีความเหมือนกันในฐานะที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
แตยังไดซอนเรนลักษณะความตางในสวนของบริบทภายใน ทั้งที่เปนสวนของกายภาพและชีวภาพ
พอสมควร โดยมีกรอบการวิเคราะหหลัก อยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ถือวา (1) การรอมชอม
เปนผลของกระบวนการปฏิสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจ และการยอมรับในเรื่อง 
“ความแตกตางของคานิยม” ซ่ึงกันและกัน (2) การมองปรากฏการณที่เปนจริงในสังคม ซ่ึงสําแดง
ผานสัญลักษณเชิงพฤติกรรม อันเกิดจากความเชื่อที่หลอหลอมโดยกระบวนการทางความคิดของ
ผูคน ซ่ึงเปนศูนยกลางของสังคม จึงนาที่จะบอกใหไดรูจักและเขาใจลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบาน 
ตามที่ตองการจะรูจักได และ (3) การมองวัฒนธรรมพื้นบานในระดับนี้ ตองมองจากตัวควบคุม
การกระทําและพฤติกรรม (วัฒนธรรม) คือมองที่บริบทของสังคม (ระบบคานิยม) 
   ผลการศึกษาพบวา พลังสําคัญที่ เอื้อตอการปฏิสัมพันธ และการรอมชอม
ระหวางศาสนิกชน ที่ปรากฏในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ความเขาใจและยอมรับในเรื่อง 
“ความแตกตางของคานิยม” ซ่ึงกันและกันที่มีความเปนไปได โดยอาศัยผลึกแหงความเปน
กัลยาณมิตร ซ่ึงกอตัวจากอํานาจของระบบอุปถัมภ ในลักษณะของความสัมพันธระหวางความเปน
เกลอ เปนเครือญาติ เปนนายจาง – ลูกจาง เปนเจานาย (ลูกพี่) – ลูกนอง เปนครู – ศิษย และความ
เปนผูนํา และเปนผูตาม ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดวยเงื่อนไขของความจําเปน ทางดานปจจัย
ตางๆ เพื่อการดํารงชีพ พลังดังกลาวนี้ นับไดวาเปนอีกวิญญาณหนึ่งซึ่งเปนกลไกที่มีคุณคาอัน
มหาศาล ถารูจักนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชาติในที่สุด 
ซ่ึงตรงกับปจฉิมวิสัชนา ของศาสตราจารยสุธิวงศ ที่วา “การพัฒนาทุกสวนเสี้ยวของชาติเปนการ
พัฒนาชาติ” 
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 2.4.2 สุวิไล เปรมศรีรัตน (2547: 15) ไดเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยและการจัด
กิจกรรมที่เอื้อตอการธํารงรักษาภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรมพื้นบานที่หลากหลาย เพื่อใหเปน
ทุนทางสังคม ดังนี้ 
   1) การศึกษาและบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษาและวัฒนธรรม
พื้นบานของกลุมชนตางๆ เพื่อความเขาใจมนุษยชาติของภูมิภาคนี้ กอนที่จะเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกาภิวัตน องคความรูนี้ยังนําไปใชในการ
พัฒนาเครื่องมือทางภาษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ชวยประชากรกลุมยอยเปนสะพาน
กาวเขาสูสังคมใหมไดอยางมั่นคง มีคุณภาพและมีความมั่นใจ 
   2) จัดทํากิจกรรมที่เสริมพลังใหชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางอัตลักษณ และความ
เชื่อมั่นในพลังของตนเอง เชน โครงการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยรวมมือกัน
ระหวางชุมชนและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เชน จัดทําหลักสูตรทองถ่ินตามความ
ตองการของชุมชน รวมถึงการสรางสื่อการเรียนการสอน การฝกครูชุมชน และการฝกปฏิบัติ
บริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี หรือการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการสรางเครื่องมือและเตรียมความพรอมแกชุมชนกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ดานการศึกษาและฟนฟู
วัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้งการสรางศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงพบปะ 
จัดกิจกรรม และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชนและบุคคลทั่วไป 
 2.4.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) 
   -  เสนอแนะในเรื่อง “ประเด็นการอนุรักษเผยแพรและการใชประโยชนจาก
วัฒนธรรมทองถ่ิน” แกคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
    1) รัฐควรเนนการวิจัยและการรับฟงความเห็นจากประชาชนผูเปนเจาของ
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน และแตละชาติพันธุ เพื่อกําหนดหลักเกณฑการสงเสริมวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
    2) การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรม ควรพัฒนาการรวบรวม
และการจัดเก็บอยางเปนระบบ ทันสมัย ครบถวน ครอบคลุมขอมูลที่จําเปน มีศูนยกลางรวบรวม
ขอมูลและการจัดเก็บอยางตอเนื่อง และควรมีการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลของแตละทองถ่ิน 
เพื่อความสะดวกในการเขาถึง และการใชประโยชนจากฐานขอมูล 
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    3) พัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ควบคูกับการอนุรักษ และการฟนฟูความ
เปนเอกลักษณของแตละทองถ่ินและชาติพันธุ มีการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมและสรางสรรค
วัฒนธรรมใหม เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
    4) รัฐควรกระจายอํานาจใหจังหวัดและสวนทองถ่ินรับผิดชอบงาน 
ดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เชน พิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอศิลป หอสมุด ฯลฯ 
    5) การสงเสริมศักยภาพหนวยงานดานวัฒนธรรมของทองถ่ิน โดยเฉพาะ 
การสงเสริมศักยภาพของสภาวัฒนธรรม ใหมีการอบรมขั้นพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม  
สรางเครือขายและสนับสนุนสื่อเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางความคิดและการ
เรียนรูของประชาชน 
    6) สงเสริม “สิทธิทางวัฒนธรรม” ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การมีสวนรวมของประชาชน ตองมีการจัดเวที/โครงการวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน ใชมาตรการจูงใจ 
    7) สงเสริมการลงทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเปนทุนทางสังคมแหงการอยู
รวมกัน โดยการสรางรายไดใหกับประเทศจากการทองเที่ยว ทําใหคนทํางานดานวัฒนธรรมมี
รายไดสูงขึ้น 
    8) สรางคานิยมการเห็นคุณคาวัฒนธรรมทองถ่ิน ควรมีการสงเสริม
วัฒนธรรม ศึกษา สนับสนุนสินคาและบริการทางวัฒนธรรมโดยการจัดซื้อภาครัฐ และควรมีการ
ผลิตสื่อเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม 
    9)  สรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี รัฐควรปลูกฝงและ
สงเสริมคานิยมที่ดีงาม เพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคม 
 
  -  เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานดานวัฒนธรรมขององคกรภาคประชาชน 
ดังตอไปนี้ 
    1) ปรับบทบาทสภาวัฒนธรรมตําบลในการดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ใหครอบคลุม โดยมีการแบงกลุมงานเพิ่ม เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 
อันไดแก 
     (1) การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม 
     (2) การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม 
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     (3) การถายทอด เผยแพร แลกเปลี่ยน และสงเสริมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 
     (4) การเสริมสรางความเปนเลิศทางวัฒนธรรม 
    2)  สงเสริมการสรางวัฒนธรรมทองถ่ินเขมแข็ง โดยลดการพึ่งพิงรัฐ อาศัย
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง และพัฒนาอยางเปนองครวมทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนระยะยาว 
    3) รัฐทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชุมชนให
เพียงพอ รัฐควรทําหนาที่สนับสนุนมากกวาสั่งการในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชุมชน
ตางๆ เพื่อใหแตละชุมชนรักษาไวซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชวยใหคนในชุมชนรัก
หวงแหนและรูจักอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    4) สงเสริมแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ควรสงเสริม
บทบาทกลุมแกนนําตางๆ ในชุมชนที่มีพลังในการขับเคลื่อนงานทางดานวัฒนธรรมทองถ่ินให
พัฒนาตอไปได อาทิ  
     (1) สถาบันอุดมศึกษาในชุมชนเปนแกนนําในการวิจัยศึกษาและ
จัดทําแบบเรียน เรียนรูประวัติศาสตรและชุมชนของตน 
     (2) โรงเรียนเปนแกนนําในการปลูกฝงการเห็นคุณคาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ครู อาจารย ผูนําศาสนา เปนแกนนําในการถายทอดความรูและจิตสํานึกที่ดีในวัฒนธรรม
ทองถ่ินแกเด็กและเยาวชน ผานหลักสูตรการสอน 
     (3) ผูนําชุมชนเปนแกนนําในการสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน เผยแพรวิถี
ชีวิต คานิยม ภูมิปญญาทองถ่ิน อันเปนสวนสําคัญของการสรางชุมชนเขมแข็ง 
   5)  สรางความสมดุลระหวางการพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรม
ตางชาติ 
    (1) จดบันทึก “มรดกวัฒนธรรมของทองถ่ิน” 
     (2) ขึ้นทะเบียน “มรดกวัฒนธรรมของชาติ” 
     (3) ใหการสนับสนุนแกวัฒนธรรมของทุกกลุมคนอยางเทาเทียมกัน 
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  2.4.4 ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (2547) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมเรื่อง
วัฒนธรรมกับการพัฒนา สรุปไดดังนี้  
   1)  การสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหคนในสังคมทราบวาวัฒนธรรมคือ
อะไร และวัฒนธรรมสําคัญสําหรับการพัฒนาอยางไร เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง (สัมมาทรรศนะหรือสัมมาทิฐิ) สังคมก็จะปฏิบัติถูกตองได กิจกรรมเพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองนี้ ไดแก 
    (1) มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอยางสม่ําเสมอ 
    (2) การรวบรวมขอมูลขาวสาร ความรู การสงเสริมการวิจัย การสังเคราะห
ขอมูล ขาวสาร และผลการวิจัยใหเปนปญญาที่สูงขึ้น 
   (3) การสรางสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ วีดีโอ มัลติวิช่ัน การเผยแพร
ทางวิทยุและโทรทัศน มีการปรับปรุงอยูเสมอ ควรจะแสวงหาความรวมมือจากฝายตางๆ รวมทั้ง
ทางภาคธุรกิจการเงินดวย 
   (4) การประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุมตางๆ ควรมีการประชุมใหญทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคเปนประจําทุกป 
  2)  การสนับสนุนเวทีทางวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน ควรสนับสนุนเวที
วัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในชุมชนทองถ่ินตางๆ  
   3)  สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยการสนับสนุนใหพอ แม ลูกไดมีเวลาใหแกกัน
และกันมากยิ่งขึ้นเหมือนในอดีต อันจะเปนการสรางความอบอุน ความรัก ความเขาใจในครอบครัว
ไดมากยิ่งขึ้น 
   4)  สงเสริมองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของประชาชน  ชุมชนที่
เขมแข็ง คือ ผูปฏิบัติวัฒนธรรม และชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการพัฒนาทุกดาน  
   5)  ปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย  
   6)  รวมมือกันสรางความเขาใจบทบาทความสําคัญของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ 
  7)  มีการเพิ่มกองทุนและการบริหารงานวัฒนธรรม ในการสงเสริมวัฒนธรรม
กับการพัฒนาตองการเงินทุน และการบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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  จากการคนควาเอกสาร งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นและขอเสนอ
ของผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถ่ิน ไดดังนี้ 
 1) การเขาใจในเรื่องความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
กลาวคือ สังคมวัฒนธรรมไทยเปนสังคมแหงความหลากหลาย ที่มีกลุมคนที่มีศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่หลากหลายรวมกัน การอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมแหง
ความหลากหลายนี้ คนในทองถ่ินจําเปนตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยูแวดลอมตน 
 2)  การกระตุนใหทองถ่ินเห็นถึงความสําคัญและภาคภูมิใจในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีของตน อันจะนํามาสูการมีจิตสํานึกและการรวมตัวของคนในทองถ่ิน เพื่อ
ทํางานดานการอนุรักษและพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถ่ิน 
 3)  การมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน ในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน ทั้งในสวนของการเสนอความคิดเห็น
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสํานึกรวมของคนทองถ่ินในการดูแลรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีของตน 
 4)  การดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถ่ิน อันจะเปน
การเผยแพร สืบสาน อนุรักษ และพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ินใหยังคงดํารงอยูอยางยั่งยืนทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และกอประโยชนใหกับทองถ่ิน อาทิ ดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทองถ่ิน การศึกษา เปนตน 
 5)  การจัดทําฐานขอมูลองคความรูทองถ่ินในรูปของการศึกษาวิจัย กลาวคือ คนใน
ทองถ่ินทําหนาที่สํารวจ คนควา และบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรม
พื้นบานของตนเอง เพื่อเผยแพรและธํารงไวสืบไป 
  6)  การสรางเครือขายสายใยวัฒนธรรม สงเสริมใหสังคมสรางและขยายเครือขาย
การเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถ่ินของตนเองหรือทองถ่ินอื่นอยาง
บูรณาการ 


